MTÜ Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts üldkoosoleku protokoll
Koht: Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, Tartu
Aeg: 07.12.2018, kl 18:30-19:30
Koosolekul osalejad: Juha-Matti Aronen, Enn Ernits, Ott Kurs, Piret Lotman (+ volitus
Enn Küngilt), Merje Malkki (+ volitused Andreas Haunmannilt ja Anatoli Schultzilt),
Virve Malkki, Taisto-Kalevi Raudalainen (+ volitused Viktor Pajunenilt ja Vladimir
Varilt), Edgar Saar, Madis Tuuder, Jüri Viikberg ja Ergo-Hart Västrik (+ volitus
Heinike Heinsoolt).
Päevakord:
1. Ülevaade seltsi 2017.a. ja 2018.a. tegevusest.
2. Ülevaade seltsi 2017.a. ja 2018.a. majandustegevusest.
3. Seltsi tegevus- ja majandusaasta aruannete kinnitamine.
4. Seltsi juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks.
5. Seltsi 2019.a. liikmemaksu suuruse arutelu ja kinnitamine.
6. Seltsi 2019.a. tegevuskava arutelu.
7. Kohapeal algatatud küsimused.
Koosoleku juhatajaks valiti Ergo-Hart Västrik ja protokollijaks Merje Malkki.
Koosoleku juhataja tegi kindlaks, kas üldkoosolek on otsustusvõimeline: kohal või
volitustega oli esindatud 17 seltsi liiget 30-st liikmest, mis oli kvoorumi jaoks piisav.
1. Taisto-Kalevi Raudalainen andis ülevaate seltsi senisest tegevusest aastatel 2017 ja
2018. Sel perioodil on korraldatud ettekandeõhtuid (2017. a. 5 ja 2018. a. 4
kõnekoosolekut), millest valdav osa on olnud soomekeelsed. Kahjuks on jäänud soiku
ettekandjate otsimine Venemaalt. Seltsi egiidi all korraldati kaks fotonäitust:
„Ingerimaa pühapaigad AD 2016“ (koostaja Maie Ojamaa) ja „Ingerisoomlaste 100
aastat“ (koostaja Taisto-Kalevi Raudalainen). Koostöös teiste ingerisoome ühendustega
viidi Pärnus tänavu augustis läbi ajalooseminar „Ingerimaa, Eesti ja Eesti-Ingeri“.
Täpsem ülevaade seltsi üritustest leidub kodulehel.
2. Ergo-Hart Västrik andis ülevaate seltsi 2017.a. ja 2018. aasta majandustegevusest (vt
lisa 1 ja 2).
2017. aastal kogunes liikmemakse 205 eurot, 1500 euro ulatuses saadi sihtotstarbeline
toetus Soome Vabariigi peaministri büroolt fotonäituse „Ingerisoomlaste 100 aastat“
teostamiseks (projekt “Sukupolvien tapaamispaikka verkossa: inkerisuomalaisten 100
vuotta kuvina” programmi Suomi100 raames). Lisaks tehti seltsile 100 eurone annetus
Põllküla mälestushiie rajamise toetamiseks. Tulusid oli seega aasta jooksul kokku 1805
eurot. Kõik seltsi kulutused (kokku summas 1500 eurot) olid seotud fotonäituse
„Ingerisoomlaste 100 aastat“ korraldamisega ning need maksti välja esitatud arvete ja
kuluhüvitisesildise alusel. 2017. aasta majandusaasta tulem oli 305 eurot. Seltsil oli
aasta lõpu seisuga rahalisi vahendeid 320 eurot ja 50 senti. 2017. aasta majandusaasta
aruanne on juhatuse poolt ettevõtjaportaalis esitatud.
Seisuga 7. detsember 2018 oli seltsile laekunud 2018. aastal liikmemakse 250 eurot.
Samuti saadi augustis sihtotstarbeline eraldis 380 eurot Eesti Ingerisoomlaste Liidult
ajalooseminari korraldamiseks Pärnus. Seltsi tänavused kulutused on seotud kodulehe
majutusega (serveritasu 48 eurot) ja raamatupidamisteenusega (150 eurot). 7. detsembri
seisuga on seltsil rahalisi vahendeid 772 eurot ja 50 senti, millest on plaanis välja

maksta Pärnu seminari korraldamisega seotud kulud ja kanda üle Ingerisoomlaste
Tallinna Seltsi arvele Põllküla mälestushiie jaoks tehtud annetus.
3. Seltsi 2017. aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt (poolt
hääletas 17 seltsi liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0).
4. Seltsi juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks. Valimisprotseduuri läbiviijaks
kinnitas üldkoosolek seltsi liikme Jüri Viikbergi.
Juhatuse liikmekandidaatideks esitati senised juhatuse liikmed:
• Juha-Matti Aronen
• Piret Lotman
• Taisto-Kalevi Raudalainen
• Madis Tuuder
• Ergo-Hart Västrik
Kõik esitatud isikud olid oma kandidatuuri esitamisega nõus. Jüri Viikberg viis läbi
avaliku hääletuse: poolt hääletas 17 seltsi liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0. Otsus: seltsi
juhatuse liikmed järgmisel kolmel aastal (kuni 31.12.2021) on Juha-Matti Aronen, Piret
Lotman, Taisto-Kalevi Raudalainen, Madis Tuuder ja Ergo-Hart Västrik.
5. Seltsi 2019.a. liikmemaksu suuruse arutelu ja kinnitamine.
Ergo-Hart Västrik tegi ettepaneku, et liikmemaksu suurus jääks ka 2019. aastal
endiseks, st töötavatel liikmetel 20 eurot, üliõpilastel ja pensionäridel 10 eurot. See
ettepanek pandi hääletusele: poolt hääletas 17 seltsi liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0.
Otsus: seltsi liikmemaks 2019. aastal on 20 eurot, üliõpilastel ja pensionäridel 10 eurot.
6. Seltsi 2019.a. tegevuskava arutelu.
Juhatus on oma novembri alguses toimunud koosolekul mõtteid vahetanud järgmiste
2019. aasta ürituste ja ettevõtmiste teemal:
• Konverents „Ingerimaa mälupaigad“ Rahvusraamatukogus 27. septembril. Lisaks
ajaloole võiks ettekanded hõlmata kultuuri- ja kirikulugu, kirjandust, muusikat,
rahvaluulet jm. Esialgne kokkulepe Rahvusraamatukogult on olemas. Esimese
sammuna on vaja koostada konverentsi ringkiri.
• Koostöös SAIS-iga on plaanis pidada 21. juulil 2019 Paldiskis ajalooseminar enne
ingerisoome laulupeo esimesel päeval. Soome poole kõnelejate osas on
kokkulepped olemas, Eesti poole esinejatega on läbirääkimised toimumas.
• Seltsi toimetiste väljaandmine: üks kaastöö on laekunud ja plaanis on eesti keelde
tõlkida soome uurijate suvisel Pärnu seminaril peetud ettekannete põhjal valminud
artiklid. Kaastöid oodatakse ka seltsi liikmetelt. Tähtaeg veebruari alguses, et saaks
taotleda toetust Kultuurkapitalilt 20. veebruaril (selleks peab käsikiri olemas
olema).
• Ettekandekoosolekute jätkamine, kui leidub ettekandjaid. Oodatud on seltsi
liikmete ettepanekud.
Üldkoosolek võtab selle info teadmiseks.
7. Kohapeal algatatud küsimused.
• Ott Kurs oli juhatusele saatnud küsimuse, kas ka seltsi soomekeelses nimes peaks
olema Inkerinmaa praeguse Inkeri asemel. Kuna kõikides teistes keeltes on
nimekujus sõna „maa“, siis selle alusel tuleks muuta ka soomekeelset nimekuju:
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•

Viron akateeminen Inkerinmaa-seura. Üldkoosolek kiitis selle ettepaneku heaks ja
võõrkeelsed nimekujud otsustati lisada seltsi kodulehele.
Ergo-Hart Västrik tegi ettepaneku, et üldkoosolek lubab seltsil teha tehinguid
juhatuse liikmete ja nende pereliikmetega, kui see on vajalik seltsi kaudu
finantseeritavate projektide teostamiseks. See ettepanek pandi hääletusele: poolt
hääletas 17 seltsi liiget, vastu – 0, erapooletuid – 0. Otsus: tehingud seltsi ja juhatuse
liikmete või nende pereliikmetega on lubatud.

Koosoleku juhataja: Ergo-Hart Västrik
Koosoleku protokollija: Merje Malkki
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Lisa 1.
Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi finantsaruanne 2017. aasta kohta
Aruandeperioodi alguses (01.01.2017) oli EAIS-il rahalisi vahendeid 15.50 eurot.
TULUD
Liikmemaksudest laekus aruandlusperioodil:
205 eurot
Lisaks sai selts ühe sihtotstarbelise toetuse:
Soome Vabariigi peaministri büroo toetatud projekt
“Sukupolvien tapaamispaikka verkossa:
inkerisuomalaisten 100 vuotta kuvina”
1500 eurot
ja ühe sihtotstarbelise annetuse Raissa Keskkülalt
(Põllküla mälestushiie teostamiseks)
100 eurot
Kokku tulusid 2017. aastal: 1805 eurot.
KULUD
EAIS-i kulud 2017. aastal
Näituse “Ingerisoomlaste 100 aastat”
korralduskulud (projekt “Sukupolvien
tapaamispaikka verkossa: inkerisuomalaisten
100 vuotta kuvina”, sh fotode skaneerimine,
näituse tekstide koostamine ja toimetamine;
näituse kujundamine, digitaalne fototöötlus ja
pannoode trükkimine; näituse avamisega seotud
kulud)
1500 eurot
Kokku kulusid 2017. aastal 1500 eurot.
Aruandeaasta tulem oli 305 eurot.
Aruandeaasta lõpul (31.12.2017) oli raha seltsi arveldusarvel 290.50 eurot.
Sularahakassas oli sellel ajal 30 eurot. Kokku oli aruandeaasta lõpus seltsil rahalisi
vahendeid seega 320.50 eurot.

Tartus, 14. juunil 2018
Ergo-Hart Västrik
EAIS-i laekur
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Lisa 2.
Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi finantsaruanne 2018. aasta kohta
(07.12.2018 seisuga)
Aruandeperioodi alguses (01.01.2018) oli EAIS-il rahalisi vahendeid 320.50 eurot.
TULUD
Liikmemaksudest on laekunud (seisuga 7.12.2018):
250 eurot
Lisaks on selts saanud ühe sihtotstarbelise rahaeraldise:
Seminari “Ingerimaa, Eesti ja Eesti- Ingeri”
korraldamiseks (Eesti Ingerisoomlaste Liidult)
380 eurot
Kokku tulusid 07.12.2018. seisuga: 630 eurot.
KULUD
EAIS-i tänavused kulud seisuga 07.12.2018 on:
Kodulehe serverikulud (AS Wavecom)
48 eurot
Raamatupidamisteenus (OÜ Montia)
150 eurot
Kokku kulusid 07.12.2018. seisuga: 198 eurot.
Aruandeaasta tulem seisuga 07.12.2018 on 432 eurot.
07.12.2018 seisuga oli raha seltsi arveldusarvel 742.50 eurot. Sularahakassas on
praeguse seisuga 30 eurot. Kokku on seltsil rahalisi vahendeid täna 772.50 eurot.

Tartus, 7. detsembril 2018
Ergo-Hart Västrik
EAIS-i laekur
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